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A. Visi Dan Misi Universitas Al Azhar  

 

1. Visi           

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan 

berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025 

 

2. Misi 

a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi  yang berbasis  nilai-nilai 

keislaman. 

b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi  kepada pengembangan  dan 

penyebarluasan sains dan teknologi 

c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan. 

d) Mengembangkan  budaya  kewirausahaan  yang Islami. 

 

3. Tujuan 

a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi yang 

berbasis  nilai-nilai keislaman 

b. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan sains  dan teknologi 

c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan. 

d. Menghasilkan jalinan dan kegiatan  kerjasama  untuk mendukung pelaksanaan tridarma 

perguruan tinggi 

e. Menghasilkan karya kreatif dan  inovatif  untuk menumbuh kembangkan budaya  

kewirausahaan yang islami 

 

B. Rasionale Isi Standar Kompetensi Lulusan 

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai 

kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. 

Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki kompetensi lulusan 

yang baik. Untuk menciptakan kompetensi lulusan  yang baik, akan mampu mendorong 

kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat 

untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.  

 

C. Definisi Istilah 

a.  Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, 

keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi. 

 b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. 
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D. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Kompetensi Lulusan 

a) Rektor 

b) Wakil Rektor I 

c) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 

d) Dekan 

e) Ketua program Studi 

 

E. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan 

a) Lulusan (A) harus mampu mengikuti jenjang studi lanjut (B) sesuai dengan bidang 

ilmunya (C) ketika sudah selesai pendidikan S1 (D).   

b) Lulusan (A) harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang baik dalam 

melakukan pekerjaan (B) yang sesuai dengan bidang ilmunya (C) ketika sudah selesai 

pendidikan S1 (D).  

c) Lulusan (A) harus mampu bekerja mandiri dan membangun kerjasama dengan orang 

lain (B) dalam membangun wirausaha (C) ) ketika sudah selesai pendidikan S1 (D) .  

d) Lulusan (A) harus memiliki kemampuan bahasa Inggris baik pasif maupun aktif (B) 

untuk digunakan di bidang pekerjaan (C) ketika sudah selesai pendidikan S1 (D)  . 

e)  Lulusan (A) harus memiliki pengetahuan, kemampuan untuk beradaptasi dan 

berinteraksi secara baik (B) dalam kehidupan bermasyarakat (C) ketika sudah selesai 

pendidikan S1 (D). 

f) Lulusan (A) harus mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi (B) 

dalam melakukan pekerjaannya (C) ketika sudah selesai pendidikan S1 (D) .  

g) Lulusan (A) harus memiliki kepercayaan diri dalam mengemukakan pendapat dan 

melakukan pekerjaan (B) yang berkaitan dengan bidang ilmunya (C) ketika sudah 

selesai pendidikan S1 (D).  

h) Lulusan (A) harus memiliki komitmen dan daya juang yang tinggi (B) untuk selalu 

menjadi teladan yang baik (C) ketika sudah selesai pendidikan S1 (D) . 

i) Lulusan (A) harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik (B) tentang 

keislaman (C) ketika sudah selesai pendidikan S1 (D) . 

j) Lulusan (A) harus taat beragama dan menjalankan ibadah (B) sesuai dengan Al-

Qur’an dan Hadist (C) ketika sudah selesai pendidikan S1 (D)  .  

k) Lulusan (A) harus memiliki sifat jujur, cerdas, adil, amanah dan bersungguh-sungguh 

(B) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (C) 

ketika sudah selesai pendidikan S1 (D). 

l) Lulusan (A) harus memiliki kompetensi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan (B) 

sesuai dengan bidang ilmunya (C) ketika sudah selesai pendidikan S1 (D)  .  
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m) Lulusan (A) harus mampu berfikir logis, kritis dan sistematis dalam mengkaji 

permasalahan (B) yang sesuai dengan bidang ilmunya (C) ketika sudah selesai 

pendidikan S1 (D)  .  

 

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan 

a) Memberi pelatihan Applied Approach (AA) kepada dosen pengasuh mata kuliah. 

b) Memberikan pelatihan kepada seluruh mahasiswa tentang keislaman, teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) dan kemampuan berbahasa inggris.  

c) Memberi pelatihan tentang entrepreneur kepada mahasiswa. 

d) Memberi pelatihan layanan karir untuk memetakan potensi lapangan kerja. 

 

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan 

a) Program studi memiliki standar kelulusan sebanyak ≥ 75% dengan indeks prestasi 

(IP) 3,0. 

b) Program studi memiliki jumlah lulusan ≥ 60% siap diterima di lapangan kerja.  

c) Program studi memiliki standar kelulusan ≥ 40% mahasiswanya mampu bekerja 

mandiri dan mampu bekerjasama dengan orang lain dalam membangun wirausaha.  

d) Mahasiswa memahami standar kelulusan ≥ 60%.  
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